Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly
for året 2019 givet ved generalforsamlingen 29-4-2020
2019 blev endnu et af de ”stille” år på Sandkrogen med de sædvanlige aktiviteter.
Aktiviteter
Fastelavn på Sandkrogen havde igen i 2019 en ganske pæn tilslutning af store som små tøndeslagere. Det er dejligt at så mange børn, unge og voksne i disse digitale tider stadig synes det er fedt
at slå med en kølle på en tønde, men det er nok også det sociale fællesskab der tiltrækker de fleste.
Stor tak skal lyde til Camilla (nr. 7), Frederik (nr. 72), Berit (nr. 84), Tage (nr. 76) og Tina (nr. 80), som
nu udgør et de facto fast og rutineret team til denne aktivitet. Dejligt at I vil stå for dette hvert år
efterhånden.
Sommerfesten styres efterhånden også af en fast junta, der sørger for partytelt, grill og bage-kagekonkurrence på P-pladsen. Det blev også i 2019 til en meget hyggelig og velbesøgt fest for både børn
og voksne. Tak til Linnea og Henrik (31), Pia og Lars (6), Eszter og Kim (3), Tina og Lars (80) for at tage
sig af det populære sommerindslag.
Nyanskaffelser/renoveringer
Udover indkøb af en ekstra pavillon til brug ved sommerfesten var der ingen nyanskaffelser eller
renoveringer af materiel i 2019.
Legepladsen
Legepladsen er stadig et populært sted for de mindste og lidt større børn og deres forældre og
bedsteforældre. Pladsen vedligeholdes af Gladsaxe Kommune, og der er så vidt jeg er orienteret
ingen klager over kommunens indsats her.
Vognparken af kørende legeredskaber er også populær og det ser ud til at ”brugerne” er blevet
bedre til at rydde op efter legen og sætte køretøjerne på plads, så de ikke flyder på vejen om aften.
Stor ros til dem, der rydder op efter sig.
Brug af traileren
Traileren er nok en af de mest benyttede af vores fælles redskaber, og det bærer den efterhånden
også præg af. Den er stadig i god og forsvarlig stand, men skal have ny presenning og et eftersyn
snarest muligt. Det hænder at den 7-13 polede adapter til lyset bliver glemt ved afleveringen, så den
næste bruger måske står og ikke kan koble den til sin bil. Hermed en opfordring til alle brugerne om
at huske at sætte adapteren på igen, hvis man har taget den af.
Indsamling af email
På baggrund af vedtægtsændringen mht. email-adresser har bestyrelsen ved udgangen af året nu et
komplet sæt af email-adresser på foreningens medlemmer, hvilket gør det meget nemmere at sende
informationer ud. I denne forbindelse har foreningen fået sin egen email-adresse
granly@sandkrogen.dk som man kan bruge til at sende mails til bestyrelsen.

Ladestandere
Foreningen har henvendt sig til Gladsaxe Kommune om muligheden for at få opsat ladestandere til
el-biler på P-pladsen. Forvaltningen var meget positiv især efter de nye klimaudspil fra den nye
regering. Vi blevet lovet at forvaltningen ville indstille til kommunalpolitikerne, at der vil blive afsat

Grundejerforeningen Granly, Formandens beretning for året 2019, 27-4-2020

Side 1 af 3

midler til flere ladestandere i kommunen og at Sandkrogen vil komme op i toppen af listen for nye
installationer.
Afsked
Som det fremgår af dagsordenen, stiller jeg ikke op til genvalg, men håber at generalforsamlingen vil
vælge Frederik som min efterfølger.
Jeg takker af efter 7 år som formand og vil gerne hermed takke Berit og Flemming for godt
samarbejde hen over årerne, både hvad angår det almindelige bestyrelsesarbejde, men også
omkring de større sager vi har være ind over sammen, som bl.a. renovering af legepladsen, det store
Nordvand kloakprojekt og retningslinjer for tagvinduer.
Jeg håber I kommer til at få et lige så godt samarbejde med den nye formand.
Som bilag til denne beretning har jeg samlet nogle billeder fra mine beretninger over de 7 år.
Således var ordene for året 2019 i Granly.
Jesper Skavin
Formand

Fra beretningen i 2014:
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Fra beretningen i 2015

Nordvands entreprenør, Munck, går til den ud for Sandkrogens legeplads d. 4-9-2015

Fra beretningen i 2019:
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